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 _ محیا ول کن دیگه وقتی میگه طوری نشده حتما نشده 

 

 محیا هم سری تکون داد و دیگه چیزی نگفت 

 

 سه تامون تیپ زدیم می خواستیم از اتاق بیایم بیرون که اپامه گفت 

 

لبات بی رنگ شده بیا اینجا رژ بزنم برات رژ من خیلی خوش  اپامه_ اوا کجا؟  

 رنگه و بهت هم میاد

 

 اراد خیلی حساس بود برای همین گفتم: 

 

 من_ نه عزیزم ولش کن اراد هم خوشش نمیاد

 

 محیا_ ای شوهر ذلیل 

 

 چشم غره ای به محیا رفتم 

 

 اپامه_ چی چیو اراد خوشش نمیاد بیا اینجا ببینم لبات سفیده 

 

ارا رفتم پیشش و اونم رژشو  تموم کرد از بس مالوند به لبام ) البته واقعا  ناچ

 (      رژش تموم نشدا اغراق کردم

 رژش سرخ بود از واکنش اراد یکم می ترسیدم .

 

https://romanplus.ir/


 

2 | P a g e 
 https://Romanplus.ir  رمان پالس را به خاطر بسپارید                                                                           

از اتاق بیرون اومدیم اراد کلید ماشین و برداشت خواست بره سمت در که  

 چشمش به من و رژ رو لبم افتاد

 

 فاتحمو خوندم 

 

 _ اوا یه دیقه میای اشپز خونه؟اراد

 

 ترسیدم 

 

 من_ ن....نه دیگه بیا بریم دیر شد 

 

 اراد_ خیله خب نیا

 

 اومد سمتم

 یا خدا چیکارم داره؟ 

 

یهو جلوی محیا و اپامه لباشو گذاشت رو لبام و شروع کرد به خوردن تا رژ 

 پاک شد

 

 محیا اون وسط گفت 

 اینجا دختر مجرد هم هستااا یه وقت دلش می خوادمحیا_ اقا اراد  

 

 اپامه که ساکت ساکت بود بنده خدا
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 اراد توجهی به حرف محیا نکرد و ادامه داد

 

 بعد از چن دیقه عقب کشید و گفت 

 

 اراد_ دیگه رژت پاک شد حاال می تونیم بریم

 

 من اب شدم از خجالت جلوی محیاو اپامه

 

 زوی اراد که خندید از عصبانیتم محکم زدم رو با

 

 اراد_ چیه دختر؟ خب حرفتو بزن چرا میزنی؟

 

 چیزی نگفتم و اراد همچنان سوالی نگام می کرد که محیا جون جوابشو داد

 

 محیا_ منظور اوا اینه که این چه کاری بود جلوی ما کردی؟ 

 

 خب به من چه؟ من بهش گفتم بیاد اشپز خونهاراد با خنده _ 

 

 محیا_ اصال چرا شما رو رژ اوا حساسی؟ 
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با جوابی که اراد داد منو محیا تعجب کردیم ولی اپامه چون فکر می کرد  

 ازدواج ما واقعیه تعجب نکرد و به نظرش طبیعی اومد 

 

 ببینتش اراد_ چون زنمه دلم نمی خواد کسه دیگه ایبا رژ که خوردنیش می کنه 

 

 محیا با تعجب به من نگاه می کرد 

 

اپامه_ خیله خب دیگه اوا برو دور لبتو تمیز کن که اراد گند زده نصف 

 صورتت سرخه 

 

 با خجالت رفتم طرف سرویس تا پاک کنم صورتمو 

 

 بی شعور اخه می مرد ان کارو نمی کرد؟ از خجالت اب شدم 

 چه فکرایی میزنه به سرم ها   ولی نکنه واقعا اراد به من حسی داره؟ نه بابا

 اراد هیچ حسی به من نداره ولی این کاراش بذای چیه پس؟ 

 

 پووف بی خیال گیج شدم 

 االن من شاهکار اقا رو چه جوری پاک کنم؟

 

 کلی تالش کردم تا پاک شد

 

 .آراد. 
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) که چرا رو رژ اوا حساسم ؟( از دهنم پرید و حرف دلم و  وقتی محیا پرسید 

 گفتم و با نگاه های متعجب محیا و آوا مواجه شدم .

 لعنتی دارم سوتی می دم

نباید اوا یا محیا بفهمن من حسی به اوا دارم تا این حس مالکیت و یه حس  

 لعنتی دیگه رو از بین ببرم

 

 خاتمه دادمبا بیرون اومدن اوا از سرویس به افکارم  

 

 *آوا*

 

 از سرویس اومدم بیرون 

 

 اپامه_ خیله خب دیگه بریم

 

 بدون هیچ حرفی همراهشون از خونه خارج شدم

 

 بعد از چند دیقه اراد سکوت و شکست 

 

اراد_ اوا پیاده شو بریم ببینیم کدوم شهر قبول شدی فقط گفته باشم اگه شهری  

 قبول بشی که که دوره نمیذارم بری

 

 نه گفتممن معترضا
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 من_ اونوقت چرا نمیذاری؟ 

 

 اراد_ نمی خوام زنم یه شهر دیگه باشه حاال پیاده شو 

 

با وجود اپامه نتونستم چیزی بگم و پیاده شدم کافینت حسام بود اراد هم انگار  

 می خواست این حسام بنده خدارو زجر بده 

 

 رفتیم تو 

 ده بود روحیه حسام نسبت به اخرین دفعه که دیدمش خیلی بهتر ش

 منم ناخوداگاه از بهتر شدنش خوشحال شدم

 

 حسام_ سالم خوش اومدین

 

 اراد بی ادب در جوابش فقط سر تکون داد

 

 من_ سالم اقا حسام خوبین؟

 

حس کردم برگشتم دیدم اراد دستاش مشت شده و صورتش سنگینی نگاهی و 

 سرخ سرخ از حق نگذریم ترسیدم

 

 حسام_ مرسی اوا خا.... 

 

 اراد انگار از مکالمه منو حسام عصبی شده بود و پرید بین حرف حسام و گفت 
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 اراد_ داداش ما اومدیم ببینیم اوا کجا قبول شده

 

 حسام_ اها خیله خب 

 

 ید و رفت ببینه چی به چیهدوباره مشخصات منو پرس

 

استرس گرفتم اخه اگه تهران قبول نشده باشم اراد نمیذاره برم و باید دوباره  

 کنکور بدم

 

بعد از چن دیقه که جونم به لبم رسید باالخره حسام اون دهن مبارکشو باز کرد  

 و چیزی گفت منم چشمم به دهنش بود که ببینم چی میگه

 

 ک می گمحسام_ ایول اوا خانوم تبری

 

 من_ ممنون چی شد؟ 

 

با چیزی که در جوابم گفت نزدیک بود بال درارم همون چیزی که می خواستم  

 قبول شدم اونم کجا؟ تهراااان 

 

 من خیلی خوشحال بودم ولی اراد خنثی متمایل به عصبی 
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اَه اَه یه جمله با حسام حرف زدما خوبه واقعا زنش نبودم معلوم نیست چشه 

فکر کنم اگه واقعا زنش میشدم و ازدواجمون سوری نبود منو تو خونه زندونی  

 میکرد و نمیذاشت کسی ببینتم یا باهام حرف بزنه . 

 اورانگوتاِن بی شعور

 

 ولی کال خیلی برام جذابه این اورانگوتان خودم 

 

 عاشقی که دخترمونو خل کرده وجی_ اَی بسوزه پدر 

 

 واقعا هم وجی راست می گفت فکر کنم خل شدم 

 

 از حسام تشکر کردم گه اونم جوابم و داد

 

 ولی اراد.... 

 خدایا یکم ادب بهش  

 بدون تشکر یا حرفی دست منو کشید و برد بیرون بی شعور ذوقمو کور کرد
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ایل کامل ــــــــــو دانلود ف "  الهه ای در لباس زیر رمان " العه ادامه ـــــ رایم جهت مطــــــــ کاربر گ

 یدـــ س مطالعه کنــــــــــ داری کنید و سپـــــــــــ فا آنرا خریـــــــــــ این رمان بصورت فایل پی دی اف لط

 ینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنیدجــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــــــل این رمان ا
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